
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zażądząącej i czlonka organU zaż ądzającego powiatową osobą piawną
oraz osoby Wydającej decyzje administracyjne w imieniu starostyl

SS.rc.Ł. dnia Z? 9L?.2,c1 9 r,
(mlejscoWość)

Uwaga:

1. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnie-
nia kaźdej z rubryk.

2- JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie dotv-
czy".

3. osoba składająca oŚWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego m;źeńską wspólnością ńi-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W częŚci A oŚWiadczenia zawań€ są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

czĘŚĆ A

^don t rę,lńłLJa, niżej podpisany(a), .,,..,,,,,,,lt,,..,
(imlona i nazwisko oraz nażWisko rodowe)

urodzony(a) 1?,?!.!!6a ..._,,.,,,,,.,.w r9.,.|].{*,_4
Ś.,"n ool,ł r"l .!yhklł.ą, Tt|ń . cl,]*' ..W,:,tp.t1ęt]..!.....{ę1p.L,^" """"J-, i.i"ili"ilii"j"i;;l;.i;;;i!i;l;;f,;ó;;' l

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności go_
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, Nr 106, poz.679,z 1998 r Nr 113, poz 7.15 iNr 1ó2,
poz 1126, z'l999 r, Nr49, poz 483, z20oo r Nr26,poz- 306 orazz2oo2 r, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz,18o6) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2oo'| r. Nr 142, poz. ,l5g2 oraz z 2OO2 r. Ńr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz, 127'l, Nr 2oo, poz, 1688 i Nr 214, poz, 1806), zgodniez ai, 25c tej ustawy oŚWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład maźeńskiej Wspólności majątkowej lub sta-
nowiące mój majątek odrębny:

l.

zasoby pieniężne:

_ środk plenlężne g:omadzone w walucie polskiej: 4?? W.4 ....( WlPi rrly ,Uł lł.lfu.)

rodzaj zabudowy: . . .. ... ... Ą4.(. ....

.._ środki pienjęźne gromadzone w walucie obcej: . ,. . .Y: . .&.r.lb
- papiery wartościowe: .,,,,, ,9!ł_3,_,{1 c r.Fp&ł. f ?łlVP... . ....

na kwotę: l3(r. 6b i ( L ! r 
a4dr,9 ,t,-gi.|'c..YaŁ )

ll,

1.

2

3

ż tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym prz ychód i dochód w wysokości:
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Lr' Daól,fu Lo h..e ł f*u( o Ł 4'3 a wt",

o ,"v.ń,D'ć" - 3 ś-.'.ł-U ,-
Tt,r r""J : ąl /.La-"l,, n4,4'?vŁ!L"

lV.

Posiadam akcje W spółkach handlowych _ należy podac liczbę iemilenta akcji:

""k:, dĄ"1
akcje te stanowią pakiet Większy niż 1o% akcji Współce:.....łŚ....44h::)_..._
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: ., . , ,, , Ą: aĄ"a

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkóW lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu W drodze pzetargu _ należy podać opis
mienia idatę nabycia, od kogo: ,,,.,.,,. ..............Ł<....dłłlr' .. .. ....

Vl.

1 , Prowadzę działalność gospod arcząz (należy podac formę prawną i przedmiot działalności): ..,..4:19.

osobiście,,..,,,,..,,,.,.,..,,..ił ę . dĄilJ
wspólnie z innymi osobami ,., ł.: .4Ą9' , , . ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokoś ci: .....łl.s...dd!!9...............
2. zarądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ,,,,.,.,.,łłś.,.. łLĄł9
osobiście ....... ...44. .. alĄ:a - -.. -.. - -.... -.......

wspólnie z innymi osobami . ł* . .,ł!rĄą
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokoś ci: ... . . . ,.!7.. ...4* 

'.9



Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

lx.

składniki mjenia ruchomego o Wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych należy

'l 
,lł.,|talłl+!

x.

zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej '10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty ipożyczki oraz Warunki,

::]:*::,":::',:o:"]"::1-::::f7" k,ĘĄ,::"^|],ill"ili"T,*]:l]":i::-:::], ,,,,, , , ,,, ,



Powyższe oświadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

.J s.łal Ll-Ą.Loll,,,,..l...,.,,..,.....,..
(mieiscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić,
2 Nie dotyczy działalności Wytwórczej W rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwiefzęcej, W formie i zakresie gospodar-
_ stwa rodzinnego,
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielnl mieszkaniowych


